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عمران روستایی
فعالیت های عمران روس��تایی یكی از مهمرتین و اصلی ترین اقدامات بنیاد مس��كن انقالب 
اسالمی در امور كالبدی و عمران و آبادی روستاها می باشد. این فعالیت ها با هدف ایجاد زمینه 
توس��عه و عمران روس��تاها و تأمین عادالنه امكانات و هدایت فیزیكی جهت بهبود رشایط 

زیست محیطی نقاط روستایی انجام می شود.

 اهم فعالیت های حوزه عمران روستایی:
  1-تهیه واجرای طرح های هادی روس��تایی 2-صدور اس��ناد مالکیت امالک روستایی وشهری
)شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت(3-ارائه خدمات فنی صدور پروانه ساختامن روستایی4-

طرح بهسازی بافت باارزش روستایی 5-متلک و و اگذاری زمین روستایی6- طرح تعیین محدوده 
روستا و طرح بهسازی روستاهای منونه7- طرح روستای هدف گردشگری

تهیه طرح های هادی
طرح هادی روس��تایی طرحی اس��ت كه ضمن ساماندهی و اصالح بافت موجود ، میزان و مكان 
گسرتش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملكرد های مختلف از قبیل مسكونی ، تولیدی، تجاری و 
كشاورزی و تاسیسات و تجهیزات و نیازمندیهای عمومی روستایی را حسب مورد در قالب مصوبات 

طرحهای ساماندهی فضا و سكونت گاههای روستایی یا طرحهای جامع ناحیه ای تعیین می مناید.

 بهسازی بافت با ارزش روستایی:
 بافت با ارزش روستایی طرحی است که با شناسایی و ارتقای فضاهای با ارزش روستایی، توسعه 

کالبدی- فضایی   روستا را از طریق حفاظت و احیای ارزش های فرهنگی، تاریخی و معامری 

آن به شیوه های مناسب و بهینه  پیگیری می کند و عالوه بر رونق گردشگری، میراثی ماندگار را 

برای نسل های آینده فراهم می کند.

شناسایی روستاهای با بافت با ارزش باال و غنی درمناطق مختلف این استان، با جدیت بیشرتی 

در دستور کار قرار گرفته و در برنامه ششم توسعه با تالش بنیاد مسکن استان در زمینه شناسایی 

روستاهای مستعد گردشگری، پنج روستای هدف گرشگری و دو روستای دارای بافت با ارزش 

برای استان زنجان در این بخش تصویب شده است.

معاونت عمران روستایی

) اجرای طرح های هادی روستایی زمینه توسعه و عمران روستاها است (توسعه گردشکری در روستاها، زمینه ساز ایجاد اشتغال است. 
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 صدور سند روستایی:
بنیاد مسکن انقالب اسالمی با رسمیت بخشیدن به مالکیت ساکنین بافت روستاها، افزایش 

انگیزه جهت پایداری سکونت در روستا، بهره گیری مناسب تر روستائیان از دستگاههای دولتی 

جهت رسمایه گذاری وایجاد امنیت قضایی با همکاری اداره ثبت اسناد وامالک، اقدامات موثری 

در زمینه صدور سند اماکن روستایی انجام داده است.

هویت بخشی به مالكیت خصوصی، كاهش مشكالت به ویژه برخوردها و نزاع های اجتامعی 

مربوط به اراضی، جذب تسهیالت مالی در روستاها، گسرتش فیزیكی و مبتنی بر برنامه ریزی، 

بهبود كیفیت مسكن روستایی، ارتقای جایگاه نهادهای محلی و  تقویت و نظارت های دولت 

در مدیریت اراضی روستایی از جمله مزایای صدور اسناد مالکیت در روستاها است. 

 خدمات فنی صدور پروانه ساختامنهای روستایی:
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان در راستای اهداف و وظایف قانونی این نهاد با هامهنگی 

مسئولین استانی جهت تشکیل یک نظام کنرتلی بر کلیه فعالیتهای فیزیکی در امر احداث ابنیه 

روستایی اقدام به نظارت فنی در صدور پروانه ساختامنی روستاها به عنوان یک نظام کارآمد 

که می تواند متضمن هدایت ساخت و سازها باشد، اقدام منوده است.

 هدف اصلی حفظ نظام کاربری های ارضی پیش بینی شده در طرحهای هادی، هدایت توسعه 

بافت به سمت و سوی مناسب، جلوگیری از ساخت و سازهای بی رویه، رعایت اصول فنی و 

مقاوم سازی ساختامن ها می باشد.

 واگذاری زمین های روستایی:
بنیاد مسكن انقالب اسالمی در جهت تشویق وتسهیل ساخت و سازمسكن روستایی و بهسازی 

وعمران بافت مس��كونی وهدایت توس��عه فیزیكی موزون در روس��تاهاو یا برای جابجایی 

روستاهای در معرض خطر تخریب و بازسازی مناطق سانحه دیده نسبت به مطالعه وشناسایی 

و وتهیه زمین مورد نیازدر روستاهابا اولویت زمینهای دولتی متلك، تفكیك وبه روستاییان واگذار 

منوده است. 

بعـــد
ـل

قبـ

بنیاد مسکن مهمترین نهاد سازندگی و متولی عمران و آبادانی در شهرها وروستاها است.
تایی

وس
ران ر

عم

) اجرای طرح های هادی روستایی زمینه توسعه و عمران روستاها است (
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 اجرای طرح های هادی روستایی، زمینه توسعه و عمران روستاها است.

عمــلکرد:
 از مجموع 710 روستای باالی 20 خانوار استان، طبق سرشماری سال 1395 طرح هادی برای 696روستا تهیه شده است.   )درصد تهیه طرح %98(.

همچنین برای 55روستای زیر 20 خانوار نیز طرح هادی تهیه شده است. از مجموع 710 روستای باالی 20 خانوار استان طرح هادی
 در 362روستای استان اجرا شده است. )درصد اجرا 51 %(.

 میانگین اجرای طرح هادی روستایی در سطح کشور %42 و در استان زنجان 51%  است که در این زمینه عملکرد استان زنجان باالتر از میانگین کشوری قرار دارد.

 تا کنون برای 62015 واحد مسکونی روستایی سند مالکیت صادر شده است.

تا کنون برای 5575 واحد مسکونی در شهرهای زیر 25000 نفر سند مالکیت صادر شده است.

 در مجموع برای67/9%  واحد های مسکونی روستایی سند مالکیت صادر شده است و طی برنامه ششم توسعه صدور اسناد مالکیت
 برای مابقی واحد های مسکونی در دستور کار قرار دارد.

تهیه طرح و بهسازی روستاهای هدف گردشگری به تعداد 7 روستا در سطح استان.

 تهیه طرح بافت های با ارزش وستایی به تعداد 4 بافت با ا رزش .

احیای بافت با ارزش روستای درسجین شهرستان ابهر - شروع احیای بافت با ارزش روستای قلعه شهرستان زنجان.

 تهیه طرح منظومه روستایی در بخش مرکزی طارم.

بازنگری طرح هادی روستایی در 139 روستا از ابتدا تا کنون.

عمران روستایی
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اقدامات عمرانی درروستاها در حفظ هویت اصالت روستاها، ارتقای امکانات وکیفیت زندگی موثر است.

به روایت تصویر
ــد

بعـ
ــد

بعـ

ـل
قبـ

ـل
قبـ

تایی
وس

ران ر
عم
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معاونت  بازسایز و مسکن روستایی
فعالیت های حوزه بازس��ازی و مس��کن روستایی شامل بخش بهسازی و مقاوم سازی مسکن 
روستایی، نظارت وارزیابی ،ترویج و بازسازی مناطق سانحه دیده با هدف مقاوم سازی مسکن 

روستاییان می باشد.

 طرح ویژه بهسازی ونوسازی مسکن روستایی:
تسهیالت مقاوم س��ازی و بهسازی مسکن هم سو با اهدافی چون 

احداث مسکن مقاوم، تامین مسکن متناسب با نیاز روستاییان، 
حفظ هویت و س��یامی عمومی روس��تاها و تطبیق کالبد 

مسکن روستایی با زندگی امروزی به روستاییان پرداخت 
می شود.

از مجموع 3200 فقره تسهیالت طرح ویژه بهسازی و 
مقاوم سازی از محل اعتبارات سال 95 مسکن روستایی 
استان زنجان، 2531 سهمیه ابالغ شده و از این تعداد 
قرارداد 1750 فقره تسهیالت بهسازی و مقاوم سازی 

مسکن روستایی در بانک ها منعقد شده است.

 طرح نظام فنی روستایی ودفاتر روستایی :
س��اخت وا حداث مس��کن مناس��ب ایجاب می مناید که 

تشکیالت نظام فنی و مهندسی روستایی با توجه به وضعیت و 
پتانسیل های موجود روستاها و تعداد نیروی انسانی دارای صالحیت 

فنی س��اختامن سازی از طرف ارگان مرتبط با فن س��اختامن راه اندازی و 
حامیت شود.

هدف اصلی از اجرای نظام فنی روستایی ودفاتر روستایی، ترویج اصول ساختامن سازی و رشد 
آگاهی عمومی، استفاده صحیح از مصالح مقاوم و استاندارد و باال بردن کیفیت ساخت و سازهای 

روستایی است.
تشکیل نظام فنی و مهندسی روستایی با توجه به وضعیت و پتانسیل های موجود روستاها با 

تعداد 134 ناظر فنی دارای صالحیت جهت نظارت بر ساخت و ساز های روستایی و همچنین 
تشکیل 11 دفرت فنی و مهندسی دیگر جهت طراحی واحد های مسکونی روستایی .

   بازســازی و نوسازی واحدهای مسکونی آسیب دیده از سوانح 
طبیعی:

ارائه خدمات فنی، پش��تیبانی و اعطای تس��هیالت بانکی و وجوه 
بالعوض، نظارت بر ساخت و ساز پروژه های بازسازی ، نوسازی 
و مقاوم سازی واحدهای مسکونی مناطق آسیب دیده، ارائه 
خدمات فنی و مهندس��ی به موقع در بازسازی مناطق 
س��انحه دیده، اجرای پروژ های مقاوم س��ازی مسکن 
روستایی و انجام پروژه های مطالعاتی، تحقیقاتی و 
پژوهشی در زمینه های بازسازی و مسکن روستایی، 
از س��وی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان پیگیری 

واجرا می شود.
ب��ا توجه به مطالعات انجام ش��ده، 153 روس��تا در 
استان زنجان روی گسل بوده و بیش از 18 هزار واحد 
مسکونی نیز در این روستاها بر روی گسل قرار دارند که 
از این تعداد تقریبا 5 هزار و 259 واحد مس��کونی که 28 

درصد واحدها را شامل می شود، مقاوم سازی شده اند.

  برنامه جامع تامین مسکن اقشار کم درآمد روستایی: 
اجرای بند 3 ماده 4 برنامه جامع تامین مسکن اقشار کم درآمد روستایی،پرداخت کمک 
بالعوض حساب 100 امام )ره( به متقاضیان طرح ویژه بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی 
جهت تکمیل واحد های مسکونی نیمه متام متقاضیان تحت پوشش نهادهای حامیتی )رصفا در 

چهار چوب تفاهم نامه های ملی(

یز  و
بازسا

 مسکن روستایی

)ترویج مقاوم سازی، آموزش وارتقای دانش فنی روستایی در پیشگیری از حوادث موثر است()بنیاد مسکن با جدیت به مطالعه و ارائه نقشه  های همگون با بافت و اقلیم روستاها پرداخته است(
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 از مجموع 91265 واحد مسکونی روستایی 46370  واحد مسکونی توسط بنیاد مسکن استان در سطح استان مقاوم سازی شده است.)%51(

 اعطای تسهیالت  طرح ویژه بهسازی و مقاوم سازی با کارمزد 5 درصد  تا سقف 18 و 20 میلیون تومان به واحدهای مسکونی روستایی و و شهرهای زیر 25000 نفر 

احداث مسکن خانوار های دارای حداقل دو معلول  روستایی با کمک حساب 100 امام )ره(، بنیاد مستضعفان و سازمان بهزیستی

 اعطای تسهیالت طرح ویژه بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی از ابتدای طرح جمعا به تعداد 42386  فقره

اعطای کمک های بالعوض به میزان 40000 میلیون  ریال  برای احداث واحدهای مسکونی محرومین روستایی

عمــلکرد:

توسعه روستاها جزئی از توسعه ملی است که دارای مفهوم ارزشی و مکتبی می باشد.
یز  و

زسا
با

تایی
وس

ن ر
سک

 م

)ترویج مقاوم سازی، آموزش وارتقای دانش فنی روستایی در پیشگیری از حوادث موثر است(
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توسعه وعمران روستاها بدون توجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی واجتماعی میسر نخواهد شد.

به روایت تصویر

یز  و
بازسا

 مسکن روستایی

)بنیاد مسکن مهمرتین نهاد سازندگی و متولی عمران و آبادانی در شهرها وروستاها است.(
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معاونت  مسکن شهیر
یکی از مهمرتین اهداف و رس��الت های بنیاد مس��کن انقالب اسالمی که به فرمان تاریخی 
حرضت امام خمینی )ره( در21 فروردین ماه س��ال 1358 تشکیل شده است،. تأمین مسکن 

محرومان و اقش��ارکم درآمد اعم از روس��تایی و ش��هری ازطریق تولید واحداث 
واحدهای مسکونی با فراهم منودن مشارکت و همکاری مردم، خیرین 

یا اخذ تسهیالت بانکی می باشد. 
به موجب آن معاونت مسکن شهری که یکی از حوزه های 

مهم بنیاد مسکن انقالب اسالمی می باشد با مطالعه و 
شناسایی مناطق مناسب برای احداث مجتمع های 

مسکونی و تولید انبوه درشهرهای مختلف استان 
در قال��ب مس��کن محرومین، اق��دام به تامین 
زمین، طراحی، تامین منابع مالی، اجرا، نظارت 

کمی و کیفی بر اجرا و واگذاری منوده است.

 اهــم فعالیت های حوزه مســکن 
شهری:

ا-آماده سازی اراضی 
2- اجرای طرح مسکن مهر

3-ساخت مسکن شهری
4- انجمن خیرین مسکن ساز   

 آماده سازی اراضی:
 شناسایی ومتلک زمینهای مناسب برای ساختامن های شهری، 

انجام مطالعات اقتصادی و فنی اولیه، نظارت برعملیات اجرایی 
پروژه های در دس��ت احداث، ارتقاء کیفیت س��اخت و طراحی مجتمع 

های بزرگ و کوچک مس��کونی، تجاری وخدماتی از جمله مواردی اس��ت که از سوی 
معاونت مسکن شهری بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان پیگیری واجرا می شود. 

 اجرای طرح مسکن مهر:
بنیاد مسکن با همکاری سایر دستگاه های ذی ربط مسئولیت برنامه ریزی، تامین زمین، انجام 
مطالعات و تهیه طرح های الزم برای پروژه های احداث مسکن اقشار کم درآمد، 
تأمین منابع اعتباری اعم از تسهیالت بانکی و کمک هایی که از طرف 
دولت و حساب 100 امام)ره( در بودجه های سالیانه پیش بینی 

می شود را بر عهده دارد.
از ابت��دا تاکنون تعداد 4002 واحد مس��کونی مهر در 
ش��هرهای زیر 25ه��زار نفرجمعیت توس��ط بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی استان زنجان احداث شده 
و از نیمه دوم سال 1395 نیز حدود 98 واحد در 
قالب مس��کن اقشار کم درآمد واگذار گردیده 

است.

 ساخت مسکن شهری:
بنیاد مس��کن انقالب اسالمی استان از ابتدای 
نیمه دوم سال 1395 تاکنون تعداد 157 واحد 
نیمه مت��ام با مس��احت 12115م��رت مربع در 
حال احداث دارد. همچنین به تعداد 222واحد 
در مرحل��ه طراحی وس��اخت جدید با مس��احت 
24583مرتمرب��ع پیش بینی ش��ده و تا کنون  بالغ بر 
900 واحد مس��کونی به متقاضیان تحویل داده ش��ده 
است. دربرنامه سال 1396 نیز به تعداد 107واحد برای تامین 

مسکن خانوارهای دومعلول پیش بینی شده است.

 

ی
شهر

کن 
مس

)بنیاد مسکن مهمرتین نهاد سازندگی و متولی عمران و آبادانی در شهرها وروستاها است.(
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ساخت و اختتام 4200 واحد مسکن مهر در سطح استان

 احداث و بهره برداری 892 واحد مسکونی در سطح استان برای اقشار کم درآمد از ابتدا تا پایان سال 96

 شروع به ساخت 50 واحد مسکونی در قالب تامین مسکن برای اقشار کم درآمد در سطح استان

شروع به ساخت 133 واحد مسکونی در قالب تامین مسکن محرومین در سطح استان در سال 96

ساخت خانه عالم در سطح استان در سال 96

اجرای پروژه های عمرانی )کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان(  ازمحل اعتبارات استانی

 اجرای پروژه های سرمایه گذاری)پردیس سینمایی(

مسکن شهری
بهبود مسکن شهری، رونق زندگی، تولید و اشتغال را به دنبال دارد.

عمــلکرد:
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تامین مسکن شهری چهره فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه را تغییر خواهد داد.

به روایت تصویر
ی

شهر
کن 

مس
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انجمن خریین مسکن ساز استان وحساب 100 امام )ره(:

 انجمن خیرین مسکن ساز  با حامیت بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان از سال 1386آغاز به 

کارکرده و تاکنون ساخت 1379 واحد مسکونی را در برنامه خود قرار داده که از این تعداد 

362واحد مسکونی واگذار و 328 واحد با پیرشفت فیزیکی بیش از 95 درصد در دست اقدام 

است و مابقی واحدها طی پروژه ها ی مختلف در دست اجرا می باشد. همچنین احداث و 

بهره برداری از 107 واحد مسکونی خانوار های شهری دارای حداقل دو معلول با کمک حساب 

100 امام )ره(، بنیاد مستضعفان و سازمان بهزیستی از دیگر فعالیت های این انجمن است.

حساب 100 
امام )ره(
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این واحد به عنوان یكی از واحدهای اجرایی بنیاد مسكن با حضور در عرصه سازندگی و اجرای پروژه های عمرانی در سطح روستاها، ضمن كمك به عمران 

و آبادانی روستاها به عنوان یك واحد پشتیبانی، فنی و مهندسی برای فعالیت های اجرایی خصوصاً در امر بازسازی مناطق آسیب دیده از سوانح طبیعی 

مانند سیل، زلزله، احداث راه های بزرگ مواصالتی، اجرای پروژه های بزرگ عمرانی و آماده سازی محیط های روستایی و شهری، ارائه خدمات می مناید.

الت عمراین امور اجرایی و ماشنی آ
رایی و

ر اج
امو

مراین 
ت ع

نی آال
اش

م
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استان اجرایی  دستگاه های  با  متعدد  نامه های  تفاهم  انعقاد 
اقدام( درست  در  یا  شده  )منعقد 

استاندایر
سازمان صنعت، معدن و تجارت

سازمان مریاث فرهنیگ، صنابع دسیت و گردشگیر
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالیم

سازمان نظام مهندیس ساختمان
سازمان بهزیسیت

شهردایر
اداره کل پست 

اداره کل  آموزش و پرورش
بنیاد مستضعفان  انقالب اسالیم

کمیته امداد امام خمیین )ره(
مرکز خدمات حوزه های علمیه

اداره کل منابع طبییع           و آبخزیدایر
سازمان اوقاف و امور خرییه

بانک میل
بانک  قرض الحسنه مهر ایران

شرکت توزیع نریوی برق
نریوی انتظایم


